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FDDBOLDTURNERINGENSTART8T. l.holdet indledte turnerin-
gen ved i Augustenborg~ på--en meget tung bane, at vinde
10'-3 over Augustenborg,
Vore spillere s tartede ne rv 0SG og famlende, mens kampen
'~ø~ede fra det _ene I?ål til det ande t .. Det va::ede dog
1\ J5 længe f0r' Hans .Te s ae n åbnede s cor-a.ng en t i I 1-0
efter at· være blevet· spillet fri på midten af Helge
Zimmer. Augustenborg ud.Ii.gnede lidt ef te r til l-l, så
det lett~de en smule på spændingen da Hans Jessen sco-
rede direkte på h j ø.r-neapar-k og øgede til 2--1, hvilket
var r-esu l t a te t efter l. halvleg.
I andc n halvleg fik vore spillere efterhånden mere og
mere greb om spillet. Benned bragte os op på 3-1. Au-
gus1.pnborg l'educerede til 3'-2, hvorefter Ib C'lau s en ø- I

gede 'lort forspring t .iL 4··-2. Hane Jessen bragte os op
på 5-2. Augustenborg reducerede igen til 5-3, og havde
yd8J:,ligere en stor chance da GD af deres spillere slap.
fri - 3 m. fa ran mål og trykkede af ~ Jørgen Sørensen ka ..·
stede sig udiskudet og klarede glimrende, .. Der ud 0-
ver havde Aug. nogle farlige hjørnespark der skruede
fælt ind mOd-fjerneste målhjørne, men gik lige forbi.
Vore spillere fortsatte imidlertid energisk. Forsvaret
spillede nogle ganske pæne afleveringer frem, som an-
grJet effektivt fulgte op, og fra stillingen 5-3 gik
V"J;.· til 10-3, som blev ka::npens resultat.
På begge sider var der chan ce r til endnu flere mål. Sej-
ren var fortjent og blev hentet hjem på en energisk og '"

t
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Den lynhurtige sven, .e . t:· - - : - . --S~c3.~.- 2. - ..
_~~, fin-:ho~aind33.ts, som ",:arede

':.' .. ~~I._ ~."'l\' lige.tll dommeren f'Lø j te de
~.', ~ ~ kampen af.
.~ . . ~" Hans Jessen scorede 7, Benned -

kan beses og prøvekøres hos Hedegård 2 og Ib Clausen l
..-._._._-- mål. - Holdet bestod af:

HANS W. PETERSEN &8ØN Jørgen Sø'rensen, Arne Ander-
Storegade 2 - TIL 5 15 15 sen, Mogens Arnold, Per Gar----------------.wa ner, Peter Møllerskov , HelgeDeres Fr,·crAr Zimmer, Ib Clausen, Hans Jes-

.~. • ~.. ~. sen, Hans Clausen, Benned He- tB.Steffen s degård og*~::~~:*~~ausen.

..Dame & Herre salon Knapt så godt gik de t i )llli,~ hvor 2.holdet indkasserede ~
. -. nederlag på 3-0 til Ketting l.

Storegad~49. Tlf. 51648 Vort hold burde efter spil og
-_.'chancer have vundet denne

kamp; men ingen af angriber-
ne kunne finde vej til nettet
Serie 5.holdet har således
startet turneringen med to
nederlag, idet holdet tabte
5-1 til Havrib j erg 2. påskedag.
Et unødvendigt stort nederlag

URE OG OPTIK· .GULD OG SØLV i. f'o rho Ld til spil og chancer
Tlf. 5 00 15 - Nordborg______________ ••••- Men, kom igen - det kan nås

endnu!

- exam.

optiker - ~~~~~~~§~b

VAD VASK •. TøR VASK
RULLEVASK

*
**********

Ynglingeholdet startede tur-
neringen i Holm med en sejr
over Egernsund/Skelde p( )-2.

v/Helga og Svend Jacobsen Sejren var fuld t fort j ent og.
Holmgade 6 - Nordborg - Telf. 51138 kunne været blevet s tørre,

hvis ikke man i anden halv-De ringer - vi henter og bringer!__ ....;;;... ••••1eg, da der det meste af ti-
den var 21 mand på E/SYs ba-
nehalvdel, havde dribiet så
meget. Ellers udmærket start.
Poul Christiansen scorede 2,
Ejgil Jensen og Børge Peder-;
sen hver l mål.

R.EKOR.D VASK

•man Ii:øberdet
hos KAIfIPER

købma.nd.
**********

Storegade 77a Tlf~5 1744 Juniorholdet vandt første tuL-

TI ering" l"'mpS: d :_u:~st enbor g I
med 4-2. Nærmere efterret- l
ninge r foreligger ikke; meni "1,-·,,··,,,,:(.,.1'
det var jo en pæn start, som
vi håber vil blive fulgt op.

*+--x--)(-****-)(--)(-
1- Indlad dig ikke i diskussion
t-med modspillerne, selvom

de forsøger at t:ække dig med.
Det skal man ikke nedvær'di-
ge sig til. - Holdt hove det
kold t, når de t bliver hed t.

d
I"'f\ *****-l(.*-)(--)(--)(-
\ ,g) . ,
Old- bovs træningen er fly t- :Ct::;l:gade2· Nordborg ~ Til. 51654tl 0 . ,

tet til torsdag kl. 20frem-=~"=-" '=~~""'_Lr~''''''''''
over. (Indendørs).
Seniortræningen udendørs bag
Kornimporten på Ho1mvej er .
Tirsdag og Torsdag foreløbig li P .Jen·.C:P., r. -~ &,.• Søn
fra kl. 17,30. Drenge samme .Ii. . ~ ••.•'11 I' . ","'''.' I

aftener fra kl. 18-19, og
puslinge fra Mandag og ons-
dag ~l. 16,30. Tiderne er
kun midlertidige.

Dorne- og Herrefrisør

Storegodo 41 - Nordbora •Telf. 51417 I

*******+--l(-*
Tr.kampe. Drenge M. har i
Augustenb. vundet 6-1, og i
Sønderborg med 4-3. Puslin-
ge l har t abt 3-0 i Sønderb.

~ **********
Sl'0T ANNONC0RERNE--- Norclhorg - Tlf. 5 1750



Spc;-f- C§ CCili.iping-artikler

Nordborg
Sønderb.l
Egen
Nordborg
Lysabild

- Nordborg
- Havnbjerg
- Nordborg

Notmark

,. .. ". .. Si eJc ..~~~., ....................,.......... . Si cl e 5.

3FILLE;?LANJ:Q!LFQEAJ.i;?':rURl-J]:RJJ-JGEF" r'FODBDLD~·;.··
Serie 4.
-m-A:ugustenb.- Nordborg
12/4 Nordborg - Egernsund
19/4 Åbenrå - Nordborg
26/4 Nordborg - Hjordkær

3/5 Ulkebøl Nordborg
10/5 Nordborg - Skelde
24/5 Sønderborg- Nordborg

7/6 Nordborg - Lysabild
14/6 Nordborg - Tinglev

DANSK SVENSK STAAL A/S
J. NØrrelykke

Store2ade 35 • nf. 5 14 43

Rutebilkiosken
• •VIS-Q-VIS

SPORTSPLADSEN
Serie 5.
3"073HaVnb jerg -'-NorClhoY'')}-l

5/4·Nordborg - Ket t i ng=
12/4 Lysabildl - Nordborg
19/4 Nordborg -'-Svenstrup

------------------------~26/4 Ulkebøl - Nordborg
3/5 Nor9-borg Lysabil~

10/5 Ketting 2 Nordborg
18/5 Nordborg Notmark
24/5 Nordborg Sønderb.
31/5 Egen ~ Nordborg

7/6 Nordborg Augustenb.
Yng1ing~

574 Nordborg - Egerns/Skelde
~-------------"'12/4 Emmerlev .-Nordborg

19/4 Egen/Notm.- Nordborg
26/4 N6rdborg Padborg

3/5 Skærbæk Nordborg
10/5 Nordborg - Haderslev
24/5 Havnbjerg Nordborr)
31/5 Nordborg Sønderb ..

7/6 Rødekro - Nordborg

Skjold Burnes Vine
Oceka-Købmd.

Fa. H. STILHOFF
NORDBORG - 1l.F. 5 1473

Alt ; brændsel, bygningsortikler,
trælost og støbegocIs

Jens Kolmos Eftflg.

Nordborg Telefon 51457 l~ni0I-~
------------------------~ 574 Augustenb.-12/4 Nordborg

19/4 Nordborg
26/4 Åbenrå

3/5 Nordborg
10/5 Sønderb.2
24-/5Nordborg
31/5 Løjt

7/6 Nordborg

.8. E LENDDRF
::ft7~~~:-~T;LF. jlS19

NORDBORG.

•••••••••••••• 0•• 0. •••••••• 0••

Drenge mester.
12!41n iple~-
19/4 Nordborg
26/4-Nordborg

3/5 Gråsten
10/5 Nordborg
31/5 Lysabi1d

7/6 Nordborg
Drenge A.
12J4]-jordborg
19/4 Skelde
2()j- Nordborg
10/~ Kruså
31/5 Nordborg

7/6 Egen
P1}.sl~~~_~
1974 Nordborg
26/4-Ulkebøl

3/5 Hørup
10/5 Nordborg
31/5 Nordborg

7/6 Lysabild
Pusligg~
12/4-Nordborg 2 - Nordborg 3
19/4 Sønderborg- Nordborg
26/4-Broballe - Nordborg

3/5 Nordborg - Ketting
10/5 Augu:stenb.-'-Nordborg
3J5~Havnbjerg - Nordborg

",2)) Nordborg - Egen

Nordborg
- Tønder
- Havnbjerg
- Nordborg

Rødekro
- Nordborg

Sønder-b,

- Egernsund
-'-Nordborg
- Gråster:
- Nordborg
- Felsted

Nordborg

- Notmark
- Nordborg

Nordborg
- Augustenb.
- Sønderb.
- Nordborg

Puslinge 3.
12/4Nordborg - Nordborg 2
19/4-Nordborg - Augustb. 2
26/4 Egen Nordborg

3/5 Nordborg - Havnbjerg
10/5 Broballe - Nordborg
31/5 Nordborg - Ketting

7/6 Sønderb. 2- Nordborg
********-l\.******

Overhold spillets regler -
de skrevne som de uskrevne .

Lil1ebil- oe turistkørsel

**
.JES
.!fEP$EfJ

Lavensby pr. Nordborg
telefon (044) 51~~8

cIV~"~~~~5
!;l)~»1rV~s~e\".

v/Erik Rudbeck
Te If. 51479 Ridepladsen' 3

FORFRISKNINCENnyder vi i
"M0LLER'S"

Ca~lltt!l.ia
~tor.egade50_. .1:~!~_S198.6

Et godt indkøb~ste~
for kolon.ialvø,er /inder De I

._- _.-
i Ki,kegøde nr. 1.

P. H. KOLMOS-& Sø
Norclborc • TeU. 51420

~ ...•...•..~ ..••.•..•...•..
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, VJErt!), AT' VI jjB~" ..~ -, ~-------~_._--
.TiQ.~.Q~gr~nsedeudvisninger er

Storegade 4, Nordborg, tlf. *51426 indfø rt S. I .S-fodboTdtui~nerin
. A.Hld ttt!t nyeste i w.u:J,mQr!:'nph1.~:: g e r •

, hfli" or: fj~xr:!syn §'~llQQE.Qg.1..:..JBU' S lov § 7
_,~~ __ ~,;;;,.;;,;s ••• ",.",\ slger, at et holds eo.i.L'l er-e
•••"""•...Ø'".v~ •.~"'~v~~J- ~~.§l være ensartet ;~kl~d t. Måmanden undtaget. Overholdes de

te ikke skal dommeren udvise
overtræderen, indtil forholde
er bragt i orden.
Mødes to hold i.\3ns sJ2illedra!
1,§.E" skal det tiIrejse1l4<=>hol
skifte kulør. (Under S.l. ~Od-
sat) .
Et ~old har ret til at påbe-
gynde en kamp med et hvilket
som helst minimum af spille-
re, men 15 mi.nu t t er efter kam-
pens start skal mindst 8 om- .
klædte spillere deltageikam-"
pen, da dommeren ellers skal

.J~. Bo.V~E~U; KØ~E$[(OE",F'!fløjte kampen af, og indberet-
~~ til unionen, som da kan e~
Klæ~e l~ampen tabt for det på-
~ældeDQe hold. ------ Senest:
~ minutter efter· den for kam~
pen fastsatte spilletid,skal
kampen være påbegyndt. Sker
de~te ikke uden lovlig for-
fald, kan det spilleberedte
hold over for dommeren r;,~-
lægge påstand om at få ka~-
pen erklæret for vundet. Dom-.....•.. ..•....-",..-;.;...:.........;---------! mer og klub indberetter til

D'yp .' D~/""UlPC fra Unionen de.r afgør sagen.
. '.',1if ,,' j i .l " ;;;. .QQ.eblivel.sQ~ Et hol d der ude-

bliver fra en turneringskamp
uden lovligt forfald, kan ik-

E'~qQ~\:"~IJ"'~I'''J''''1t!'''!'I Ike blive kredsvinder i den på-
i'~·!!lHj~E1ii~~~,dl!S;lLgældende turnering.

'1ll{~n:!lng Ln~scn ,HViS et hold efter at have
tlf. 51569 gennemført forårsturneringen

udebli ver fra kamp i efterårs,
.t,urneringe'n,kan den arrange-'

SA

A!Uf.'llg I EEUng

~~' ~~ "'~ e:Ø1. ø",;:/~c'!~

Storegade 30-32
Tlf. Nordborg S 1540

. , Side. 7.•...
r-end e forlange sine re jseud~
gifter fra forårskampen,dæk-
ket af den udeblivende for-
ening. Endvidere er turne-
ringsledelsen berettiget til
at lægge planen fo r den efter-følgende turnering således DanskTipstieneste
at den fra ka mp udeblevneL'Pansk Prærnietieneste
forening ikke med det pågæl-'~--------------~---------='~
dende hold får kampe i egen
by eller på egen bane.
En fra kamp udebleven fore-
ning skal afholde alle de
uo~~fter, mOdparten,den ar-
rL._{serende forening og dom-
meren eventuelt måtte have
haft, og betale 20 kr. i bø-
de til unionens kasse.
Et hold der ikke møder med
sa mange spillere, at kam-
pen kan gennemføres no rmal t
betragtes som udebleve t. '
Udtrækning af hold fritager
ikke for de ovennævnte er-
statninger og bøder.
Som det fremgår af ovenstå-
ende er det af stor betyd-
ning for foreningen, at spil-
lere der een gang har til-
m~ld t sig - ikke falder fra,
nar man komme r et stykke hen
i turneringen. Ligeledes må
nr ) undgå at sende afbud u...:
den de t er meget nødvendigt.

*************
AFBENYTTELSE AFBANEN I HOLM.;
Fodboldturneringen er nu i
gang og N.I.F. har i lighed
med sidste år fået lov til
at benytte baren ved Holm
skole. Dog er der et lille
"men", idet al parkering
~~al foregå i skolens gård.
Dette gælder både biler, mo-
torcykler, knallerter og cyk-

anbefaler sig med alt i

Ugeblade og aviser

O. Nørgaard
Telf. 5 1279

LOCKEYFodbold-
stevt

?I~
Nordborg • Telf. 5 1625

tb
er l)il!i ~st

!{I..marked

~~~~t~

• 'I'~W. 1.&'11

KVALITETSF~'Ø5LER
~

så

TC!1~r
Petersen
Storegade 48 -

TIf. 51931

1,1f\J Alt i t.ktasses
\f-\ kød og pålæg

STERi
Storeg. 56 Ttf.51715
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In:i~l-.;.:J. li. Jensen
-NORDBORG 8',,' ,
Storegade 34 41~~

• -, Tlf. SOO70 . S-
i@! mow. EU§L9hUd@1i bOde±' kEle -foreningens meSm...::
mel' hjæJpe .trl I med at dette bliver ov er ho Ldt , '

G,Hcm2en*****************
ET FÆLLES ØNSKE. Foreningens sekretær Harry Bock har
fraskoTens"-'. lVlorten Hcnri kaon , modtaget et brev?
hvo r i bl, a. følgende ordlyd kommer +i I udt.r-v k : I

tlløvrj.D:t vil J-!eg. g-ern(:; udtrykke mt.n t ak fo:c der:-jcc,-••......• --.'... .:::;.

r~ mg~~ ~l'To~n? n~re0 fo-enl'n~c medlp~me~ ·hc~ an.LIt:.,. c.:t\.l:",.[ v .L .lI::.:!. JJt...: ... ',1.) .J.. .....•. ~, . c,;u l::, _ .::·1·.; .~ ~ ... ~,.;., '.,t.;-

trådt :L denne vi__nt cr . Kun :L.yderst få tiJi:'<:3Ide hor
o -rrrra- ~ t . l r- l"" er •._ .. , åt l, (" .,' ~ "'" 'j' '.. -1-.' 1-"" Jc cr ,lære an.i errm.ng vJ ..l. p a .;:L.LO ~ ob l ,L~:~~".:_Q..:~. l>.L ræ.. '"
de har der være t tal e om ,3J. vorl j go t'or ho t d, u

"V'i I Do rriLs e f'ororringcnn L od el.co og OVG":' for den
udtrykke mit! glæde h or ov er e amr udt.a l ej mi. -:; ør:3kc~
om, at c3t,:tb:-; gode fo r ho Ld må vo dv aro!' .

Fra foreningens ledelse tilslut0c~ detto ønske fuldL-.
ud. ForeninfOTI vil gøre sit bodste h~rtil, og bedor
medlemmern8 fortsat at b~ø~e det S8mmo. s~ det ~cd~, -,. samarhejde k an vedvare.

*****~*******~***
BORWrENNTS, V Gel e t f) en)" I; s tævnc i på sk on , arl'ang:eT e t
-;'-f--'f.-::~-e-':~~-·;;;::l";;dI'" 'l'j'" "l" n '')'l ,2,r: d I" 1'11'1Cl Fvn ',~lr ""J'[ '-L OP' ri"j-- --; '" e
Lo(. • .J...lf:· ,L.~ LA··~r:)..l..~)l.l.Q".(j •....,t..J. .. .;J . .....-.:. ,.' ..,J.t..._\_,~ .J..:~J.I.J.).."I)..... t..•.. o 'l) ..L..J •..•• ~

Møller en2.plads i d{;l;rJQsinc;12) og b I ev 'led. sammoIo j- ..
l i&:hed nr. l i dsmedoubl e, lJ'=i.nt k} ar-ot : IlTi11ykke II •

****************~
RADMIl'if'rON.Ved JyI1andsmesterskaberne i badmJ.ntoJ~}8r
2fl101dte-s-i Vejle 22, marts, opnåede Knud Skoven 2,.
plads i Herre A single. Nr.1 blev A.Jensen, Eøjbjerg.

En bedre frisure og et smukkere h!r
man bedst opnår- - hoeLeijEllegaard

Alt Indenfor moderne
HERREFRISURER

ØRen udstrakt service
HERREFRISØR Stol'eaooe 30 • Tlf. 50160

turneringen, kan den arran,ge-


